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Широчанський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад І -П ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Апостолівської міської ради Апостолівського

району Дніпропетровської області вул. Калинова, 21, с. Широчани, 53803,
тел. 5-97-40,

е-шаіі: зЬіґосЬапіреСІГаЗЦКглегКод ЄДРПОУ 33243537

М.»

« 50 »Й/ИНЖ !?!)“
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙлист

Лопошинська Євгенія Володимирівна працювала у Широчанському
навчально - виховному комплексі «загальноосвітній навчальний заклад І -П
ступенів * дошкільний навчальний заклад» музичним керівником дитячого
садочка.

Має вищу педагогічну освіту ( Криворізький державний педагогічний
інститут ) та дошкільну освіту( Нікопольський педагогічний коледж).

Євгенія Володимирівна комунікабельна та неконфліктна, завжди прагне до
підвищення свого професійного рівня, старанна, відповідальна, та має добре
розвинені професійні здібності. Працює захоплено, з інтересом.

Вона зуміла передати дітям не тільки свої знання, а й свої найкращі якості.

Свою педагогічну роботу Євгенія Володимирівна будувала на використанні
сучасних освітніх науково-педагогічних програм.

Окрім проведення занять, Вона брала активну участь в розробці планів і

складанні навчально-методичних матеріалів для вихованців.

Стиль взаємодії з дітьми, колегами та батьками - демократичний .

Має активну громадянську позицію та організаторські здібності , була
постійним учасником різноманітних заходів . , . ,.

Директор Широчанського НВК



КОМіТЄТ АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ради
Староста сіл Широчани'1 Катеринівка

53803 , Апостолівський район, с.Широчани

Конкурсній комісії
на посаду керівника
комунального закладу культури
Апостолівської міської ради

«Широчанський сільський будинок культури»

ввкомвндАшйний лист
Лопошинська Євгенія Володимирівна народилася 12 жовтня 1985 року в
селі Широчани , де проживає і зараз . Має Вищу освіту - Криворізький
державний педагогічний університет , який закінчила у 2008 році за
спеціальністю - вчитель образотворчого мистецтва , та у 2019 році закінчила
Нікопольський педагогічний коледж за спеціальністю - вчитель з
дошкільного виховання .

Євгенія Володимирівна комунікабельна та неконфліктна, старанна,
відповідальна. Вона вміє організовувати та проводить масові заходи. Під
час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології.
Добре володіє комп*ютером .

Завжди брала активну участь у громадському житті села : допомагала
організовувати зах0ди, брала участь в різних акціях .

Євгенія ВОЛОДимирівна здатна створювати навколо себе атмосферу
комфорту.

Вважаю , що потенціал , висока ділова репутація , порядність Лопошинської
Євгенії Володимирівни заслуговують обрання її на посаду завідуючою
Широчанським сільським будинком культури.

Староста сіл Широчани і Катеринівка “.
.

, В.В. Засульський



МОТИВАЦІЙНИЙлист
Я, Лопошинська Євгенія Володимирівна народилася в селі Широчани , деякий
час проживала в місті ( навчалася в ВУЗі) але повернулася до рідного села.
Почувши про заміщення вакантної посади завідуючого нашим будинком
культури - вирішила піти на конкурс.
Чому я це роблю ? Тому що глибоко переконана , що розвиток культури на селі
вкрай необхідно .

Я вірю у відродження українського села . Адже саме село - це осередок
традиційної народної творчості . Саме в селі народилося більшість культурних
діячів країни .

В нашому селі багато талановитої молоді але їм не має Де себе реалізовувати , а
я маю реальний план розвитку культури села , який допоможе перетворити
наш будинок культури на осередок духовного та культурного життя молоді ,

створення сильного молодіжного руху , та процвітання громади .



Програма розвитку
сільського будинку культури

на 1 рік
визначає мету і основні завдання для

збереження та всебічного розвитку культури
села Широчани

Підготувала
претендент на заміщення

вакантної посади завідуючою
сільським клубом села Широчани

Лопошинська Євгенія Володимирівна



“|
, Мета Програми

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів,

спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку

культури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб

мешканців громади.

2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

= збереження НЗЦЇОНЗЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇСПдДЩИНИ, ЗЗДОВОЛЄННЯ інтелектуальних

та духовних потреб населення;

- зміцнення наявної матеріально-технічної бази закладу культури;

- впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвільної діяльності з

урахуванням сільських особливостей і традицій;

- залучення більшої кількості населення до участі в колективах художньої

самодіяльності;

-розвиток самсщіяльної народної творчості, вокального, хореографічного,

театрального і декоративно * прикладного мистецтва.

3. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

. створення сприятливих умов для розвитку культури села Широчани ;

. поліпшення рівня культурного обслуговування населення;

. відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва та народної

творчості;

. активізація участі у обласних, регіональних заходах;

Сільський будинок культури й це осередок духовного життя громади та має

велике значення для її розвитку та. гармонійного існування. На базі будинку

культури розташованого в невеликому селі, активізується участь жителів у

конкретних справах щодо поліпшення їхнього життя. При цьому важливо , що



запропонована модель дозволяє клубу стати суспільно-активним без шкоди для
його основних функцій як установи, що створює умови для творчості та
впливає на суспільство за допомогою художньої діяльності. Центр місцевої
активності на базі сільського будинку культури повинен стати реальним
механізмом об,єднання активних, творчих людей, які орієнтовані на ідеали

громадянського суспільства, на демократизацію всіх сфер соціального життя
місцевої громади, на перетворення будинку культури на просвітницький та

культурний центр спільноти. Дана інновація має громадсько-організаційний

характер та допомагає налагодити активну співпрацю органу місцевого

самоврядування та територіальної громади, а також якісно залучити місцевих
жителів до вирішення, визначення найактуальніших проблем та пріоритетів

розвитку суспільства.



Програма

розвитку закладу культури
села Широчани на 2019-2024
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підготувала претендент на заміщення вакантної



1 Загальні положення

Програма розвитку закладу культури, село Широчани на 2019-2024
роки визначає пріоритетні цілі, стратегічні напрямки та механізми
здійснення програми культурної самореалізації мешканців села. Доступ
до культурних цінностей та участі в культурному житті є
фундаментальним правом кожного мешканця села. Програма розвитку
культури спрямована на розвиток народної творчості, організацію
роботи з талановитою молоддю, вдосконалення художньої майстерності
мистецьких колективів, організацію системи обмінних концертів.

2 Мета програми

Задоволення духовних потреб населення , забезпечення
конституційного права на доступ до надбань культури і мистецтва всіх
громадян, незалежно від національної релігійної незалежності.

3 Завдання програми

- Сприяння відродженню осередків традиційної народної
творчості, національно - культурних традицій населення, художніх
промислів та ремесел. ( Створення на базі закладу гуртка Декоративне -
прикладного МИСТЄЦТВЯ);

- реалізація комплексу освітніх, культурно - мистецьких
програм і проектів дітей та молоді. (спільні проекти із закладом освіти
села);

- організація нових творчих колективів ( хорів, ансамблів ) з
перспективою забезпечення якісного рівня національної культури;

- підтримка та розвиток аматорської творчості з метою
збереження національної культурної спадщини. ( Організація сольних
концертів, виставок, виступів обдарованоїмолоді села);

- забезпеченняпроведення державних та професійнихсвят, участь
у конкурсах і фестивалях різних рівнів;



- створення можливостей активної участі громадян у художній

творчості, особливо молоді;

- забезпечення гарантій свободи творчості;

- організація якісного змістовногодозвілля дітей шкільного віку (

спільний перегляд мультиплікаційних фільмів) ;

- створення «Кімнати іменинника » ;

- створення молодіжної організації села .

4 Очікувані результати

- Створення сприятливих умов для розвитку культури села;
- Покращення рівня культурного обслуговування населення;
- Активізація участі села у конкурсах і заходах різних рівнів;
- Відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва та

народноїтворчості;
- Об'єлнання активних творчих людей, які орієнтовані на ідеали

громадянського суспільства , на демократизацію всіх сфер

соціального життя місцевої громади, на перетворення будинку

культури на просвітницький та культурний центр села.
Висновок:

Сільський будинок культури - це осередок духовного життя

громади та має велике значення для її розвитку та гармонійного

існування.


